
BILTEN 

ZEVS 
  

april 2019 

  
  

Fotografija na naslovnici: Preproga iz žafranov. Foto: Robi Dolničar 
  

 

 

 

 

 

 



Vremensko društvo ZEVS        1 

Kazalo 
 

 
Uvodnik 2 

Vremenski pregled meseca aprila 3 

Vremenska statistika meseca aprila 25 

Zemljevid postaj, vključenih v statistiko biltena 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasilo vremenskega društva ZEVS  Letnik: 9   Številka: 108 



Vremensko društvo ZEVS        2 

Uvodnik 
  
April je bil vremensko zelo pester mesec, kar pomeni, da je upravičil svoje ime, da je to 

“muhast” mesec. Imeli smo vse, od sončnega in toplega vremena, krajevnih neviht s sodro in 

proti koncu meseca zdaj že skorajda “tradicionalno” močno ohladitev s snegom blizu nižinam 

in ponekod tudi pozebo.  

  

Matic Cankar, 

urednik mesečnega biltena. 
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Vremenski pregled meseca aprila 
 

Nad večjim delom Evrope je vztrajalo območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda je pritekal 

k nam suh in še razmeroma topel zrak. V ponedeljek 1. aprila je bilo večinoma sončno. Že 

zgodaj zjutraj je začel pihat severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna 

burja (ARSO Podnanos 93 km/h ob 5:50). Jutranje temperature so bile med -5 in 10°C, na 

Primorskem v krajih z burjo med 12 in 16°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 16 do 

21°C, na Primorskem do 25 °C.  

Območje visokega zračnega tlaka nad Alpami in zahodnim Balkanom je počasi slabelo. Z 

vetrovi južnih smeri je pritekal nad naše kraje še topel in razmeroma suh zrak. V torek je bilo 

sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne je v Vipavski dolini še pihala šibka 

burja, čez dan pa je v notranjosti države zapihal šibak do zmeren južni do jugovzhodni veter. 

Jutranje temperature so bile med -5 in 9 °C, na Primorskem v krajih z šibko burjo okoli 14 °C. 

Najvišje dnevne temperature so bile od 16 do 20 °C, na Goriškem in v Vipavski dolini do 23 °C. 

Nad severozahodno Evropo je bilo območje nizkega zračnega tlaka, ki se je širilo nad srednjo 

Evropo in zahodno Sredozemlje. Hladna fronta je dosegla zahodne Alpe in se je le počasi 

pomikala naprej proti vzhodu. Pred njo je od jugozahoda dotekal nad naše kraje malo 

hladnejši in vlažen zrak. V sredo 3. aprila je bilo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale 

so se krajevne padavine, deloma kot plohe in nevihte. Lokalno so bili tudi močnejši nalivi. 

Dopoldan je začel pihati južni do jugozahodni veter, ki je bil najmočnejši popoldan ob 

krajevnih padavinah (ARSO Goričko 68,4 km/h ob 17:00, ARSO L. Maribor 63 km/h ob 18:30, 

ARSO Murska Sobota 57,9 km/h ob 18:40, ARSO Ptuj 56,7 km/h ob 15:40, ARSO Maribor-

Tabor 56,5 km/h ob 18:30, ARSO Lendava 54 km/h ob 19:00), ob morju je pihal šibak jugo. 

Jutranje temperature so bile med 2 in 11°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 11 do 

18°C, v vzhodni Sloveniji do 21 °C.  
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Popoldan so nastajale tudi manjše nevihte z kratkotrajnimi močnejšimi nalivi. 

Nad zahodno in srednjo Evropo ter nad zahodnim Sredozemljem je bilo območje nizkega 

zračnega tlaka. Vremenska fronta se je zadrževala nad Alpami in je v noči na petek prešla tudi 

Slovenijo. Pred njo je od juga k nam dotekal razmeroma topel in vlažen zrak. V četrtek je bilo 

na vzhodu in ob morju deloma sončno, občasno tudi zmerno oblačno. Drugod je bilo 

spremenljivo do pretežno oblačno. Dopoldne so bile občasne krajevne padavine predvsem na 

zahodu, sredi dneva in popoldne pa so nastajale tudi na vzhodu. Ponekod na severozahodu 

so bile tudi nevihte. Pihal je veter južnih smeri, ob morju okrepljen jugo, ki je presegal 70 km/h 

(ARSO Slavnik 85,3 km/h ob 17:20, ARSO Portorož 72 km/h ob 18:00). Jutranje temperature 

so bile med 2 in 9°C, na Primorskem med 10 in 14°C. Najvišje dnevne temperature so bile v 

severozahodni Sloveniji okoli 12°C, drugod od 14 do 20 °C. 

Okrepljen jugo 

Izdano 4. 4. 2019 ob 13h 

Jugo ob morju se bo popoldne še krepil in bo najmočnejši zvečer ter v prvi polovici noči na 

petek. Takrat bodo najvišje hitrosti v višjih legah Slovenske Istre do okoli 90 km/h, na Obali in 

na morju pa od 70 do 80 km/h. 
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Hladna fronta se je pomikala prek Slovenije. V višinah je dotekal k nam nekoliko hladnejši in 

vlažen zrak. V petek 5. aprila je bilo pretežno oblačno z občasnimi padavinami. Popoldan so 

na jugovzhodu nastajale tudi nevihte z lokalno močnejšimi nalivi, ponekod je padala tudi 

sodra. Sprva je pihal vzhodni veter, popoldne pa ponekod šibak do zmeren jugozahodnik. 

Jutranje temperature so bile podobne kot popoldanske, le da je bilo popoldan za kakšno 

stopinjo ali dve hladneje. Temperatura se je gibala od 7 do 15°C, v alpskih dolinah okoli 5 °C.  

Mediji: 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/hladna-fronta-na-dolenjsko-prinesla-prvo-letosnjo-

toco.html 

 

 

Na jugovzhodu so bile tudi nevihte z močnejšimi nalivi in sodro. 

 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/hladna-fronta-na-dolenjsko-prinesla-prvo-letosnjo-toco.html
https://www.24ur.com/novice/slovenija/hladna-fronta-na-dolenjsko-prinesla-prvo-letosnjo-toco.html
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Količina padavin med 8. in 19. uro. Vir: ARSO 
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Shelf cloud na območju Ljubljane-Brdo 5.4.2019. Foto: Matic Cankar 

V soboto je bilo pretežno oblačno, zgodaj zjutraj je še bilo nekaj malega padavin na območju 

Posavja. Sredi dneva, popoldne in zvečer se je predvsem v Prekmurju, južni Sloveniji in ob 

morju prehodno tudi delno razjasnilo. Zjutraj je bila ponekod po nižinah megla, najbolj gosta 

je bila v Podravju. Najnižje jutranje temperature so bile med -1 in 8°C. Najvišje dnevne 

temperature so bile od 10 do 16°C, na severozahodu okoli 8 °C. 

Nad zahodno, srednjo in večino južne Evrope je bilo območje nizkega zračnega tlaka. 

Oslabljena vremenska fronta se je čez Italijo in osrednje Sredozemlje počasi pomikalo proti 

vzhodu. Od juga je nad naše kraje pritekal nekoliko toplejši in vse bolj vlažen zrak. V nedeljo 

7. aprila je bilo zjutraj in dopoldan še nekaj jasnine. Ponekod po nižinah je bilo megleno. 

Dopoldne je oblačnost od juga naraščala. V južni in jugovzhodni Sloveniji je pričelo rahlo 

deževati, popoldne pa se je rahel dež prehodno razširil proti zahodu, severu in severovzhodu. 

Ob morju je čez dan za krajši čas zapihal šibak jugo, ponekod drugod pa popoldan šibak do 

zmeren južni do jugozahodni veter. Jutranje temperature so bile med -2 in 8°C. Najvišje 

dnevne temperature so bile od 10 do 16 °C.  
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Največ padavin je bilo na jugovzhodu, ampak količina padavin ni bila velika. 

Nad večjim delom Evrope je bilo območje nizkega zračnega tlaka z več središči. Oslabljena 

vremenska motnja se je zadrževala nad Balkanom. K nam je od jugovzhoda dotekal vlažen in 

nekoliko toplejši zrak. V ponedeljek je bilo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi 

krajevnimi padavinami, deloma plohami, popoldne so na severovzhodu, jugovzhodu in 

deloma osrednjih krajih nastale tudi nevihte z lokalno močnejšimi nalivi in sodro. Tudi zvečer 

so še bile padavine, bolj pogoste na jugovzhodu. Največ sonca je bilo v vzhodnih krajih. 

Ponekod je zapihal zmeren severni do severovzhodni veter, ponekod na Primorskem šibka 

burja. Jutranje temperature so bile med 2 in 9°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 10 

do 21 °C. 
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Nevihta na Ptujskem polju. 

 

Pogled na shelf cloud na gust fronti razpadajočega nevihtnega Sistema. Slikano pri Igu na 

območju barja, 8.4.2019. Foto: Matic Cankar 
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Shelf cloud, Rudnica pri Podčetrtku 8.4.2019 Foto: Gregor Motoh 

Nad večjim delom Evrope je bilo območje nizkega zračnega tlaka z več središči. Hladna fronta 

je dosegla zahodno Sredozemlje. Od vzhoda je dotekal k nam vlažen in nekoliko toplejši zrak.V 

torek 9. aprila je bilo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale so se krajevne padavine, 

deloma plohe. Ponekod je pihal šibak do zmeren severni do severovzhodni veter, na območju  

Volovje rebri pa šibka burja. Jutranje temperature so bile med 2 in 11°C. Najvišje dnevne 

temperature so bile od 12 do 21 °C. Najtopleje je bilo na severovzhodu. 

 

Obilne padavine 

Izdano: 9. 4. 2019 ob 15:00 

Od srede dopoldne do četrtka zvečer pričakujemo obilne padavine. Predvsem v vzhodni in 

deloma osrednji Sloveniji lahko v tem času pade od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter. 

Najbolj intenzivne padavine bodo predvidoma od srede zvečer do četrtka zjutraj. 

 

Nad severnim Sredozemljem je bilo ciklonsko območje. Hladna fronta se je prek osrednje in 

vzhodne Evrope bližalo Alpam. Z vzhodnimi vetrovi je nad naše kraje dotekal vlažen in 

nekoliko hladnejši zrak. V sredo 10. aprila je bilo pretežno oblačno s občasnimi padavinami, 

ki so se zvečer še okrepile. Čez dan so bile na Primorskem tudi nevihte. Pihal je zmeren severni 

do severovzhodni veter, bolj izrazit je bil na severovzhodu. Na Primorskem pa je pihala šibka 

burja. Najnižje jutranje temperature so bile od 2 do 12°C, najvišje dnevne pa so bile od 10 do 

18°C, na severozahodu okoli 8 °C. 

Nad severnim Sredozemljem in Balkanom je bilo območje nizkega zračnega tlaka. Hladna 

fronta je dosegla Alpe. S šibkim vzhodnikom je k nam pritekal zelo vlažen zrak. V četrtek je 

bilo oblačno z občasnim dežjem, ki je popoldne slabel in ponekod ponehal. Ponekod v 

nekoliko višjih legah je bilo tudi megleno. Pihal je severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. 

Jutranje temperature so bile med 5 in 11 °C. Najvišje dnevne so bile identične jutranjim, le 

ponekod je bilo za kakšno stopinjo hladneje kot zjutraj, na Primorskem pa se je segrelo do 15 

°C.  
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Nad osrednjim Sredozemljem in Balkanom je bilo plitvo območje nizkega zračnega tlaka. 

Hladna fronta je nad Alpami oslabela. K nam je od severovzhoda dotekal hladnejši in vlažen 

zrak.V petek je bilo oblačno, občasno so se pojavljale manjše padavine, ki so slabele. Čez dan 

je bilo nekaj več padavin na Primorskem in jugu države. Meja sneženja je bila zgodaj zjutraj 

na okoli 500 m. Največ padavin je bilo v tem poslabšanju na severovzhodu, jugovzhodu in 

ponekod na Gorenjskem in Koroškem, kjer je padlo med 40 in 80 mm padavin (ARSO Logarska 

dolina 78 mm,Meranovo -Pohorje 72,6 mm, Ruše 71mm, ZEVS Orešje pri Ptuju 54 mm).  

Na Primorskem je pihala šibka do zmerna burja (ARSO Slavnik 86,3 km/h ob 20:20, ARSO 

Sviščaki 72,6 km/h ob 22:20). Tudi ponekod v notranjosti je pihal severovzhodnih veter, bolj 

izrazit na severovzhodu.Najnižje jutranje temperature so bile od 2 do 6°C, na Primorskem od 

8 do 11 °C. Najvišje dnevne temperature so bile od 6 do 12°C, ob morju do 15 °C. 

Nad južnim Balkanom in Sredozemljem je vztrajalo plitvo območje nizkega zračnega tlaka. 

Nad naše kraje je s severovzhodnim vetrom pritekal hladen in vlažen zrak. V soboto 13. aprila 

je bilo na Primorskem zmerno do pretežno oblačno, pihala je šibka do zmerna burja (ARSO 

Podnanos 81,8 km/h ob 23:00). Drugod je bilo pretežno oblačno. Nastale so manjše krajevne 

plohe, bolj pogoste zgodaj zjutraj. Ponekod v notranjosti je pihal šibak do zmeren severni do 

severovzhodni veter. Jutranje temperature so bile med 1 in 8°C. Najvišje dnevne temperature 

so bile od 7 do 11°C, na Primorskem med 13 in 17 °C. 

V nedeljo je bilo pretežno oblačno, občasno je ponekod rahlo deževalo.Meja sneženja je bila 

med 500-700 m. Na Primorskem je pihala šibka burja, ki se je zvečer krepila (ARSO Podnanos 

90,6 km/h ob 17:20). Drugod je pihal šibak severovzhodni veter.Jutranje temperature so bile 

med 1 in 6°C, na Primorskem v krajih z vetrom med 7 in 10 °C. Najvišje dnevne temperature 

so bile od 6 do 11°C, na Primorskem do 16 °C.  

Nad severno Evropo je bilo obsežno območje visokega zračnega tlaka, ki se je širilo proti 

srednji Evropi in Alpam. V višinah je pritekal k nam od severovzhoda še razmeroma hladen, a 

postopno bolj suh zrak. V ponedeljek 15. aprila zjutraj so se pojavljale krajevne padavine, bolj 

pogoste na severovzhodu države. Zjutraj se je od severovzhoda delno zjasnilo. Ponekod je 

pihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki je predvsem 

na območju  Volovje rebri presegala 100 km/h. Jutranje temperature so bile med 3 in 7°C, na 

Primorskem v krajih z vetrom med 8 in 11°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 11 do 

17°C, na Goriškem in ob morju do 20 °C.  

Nad severno Evropo je bilo obsežno območje visokega zračnega tlaka, ki je segalo tudi nad 

srednjo Evropo in Alpe. V višinah je pritekal k nam od severovzhoda postopno nekoliko toplejši 

in suh zrak. V torek je bilo pretežno jasno. Zjutraj je bila v zatišnih legah slana. Čez dan je pihal 

šibak do zmeren vzhodni do jugovzhodni veter. Jutranje temperature so bile med -6 in 6°C, na 

območju Goriških Brd okoli 9°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 14 do 21 °C.  

 



Vremensko društvo ZEVS        12 

 

Jutranje temperature na ARSO postajah 
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Torkovo jutro je prineslo negativne jutranje temperature le ravninam (Ptuj) in kotlinam, 

pobočne lege pa so bile toplejše (Jeruzalem). Na grafu je prikazan potek temperature na 

višini 2 m, pri tleh pa je bila temperatura ob jasni in mirni noči tudi okoli 5 stopinj nižja. Vir: 

ARSO 
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V sredo 17. aprila je bilo pretežno jasno vreme, ponekod v notranjosti je pihal zmeren 

severovzhodni veter. Pozno popoldan je bilo na zahodu nekaj več oblačnosti. Nastalo je par 

ploh. Jutranje temperature so bile med -5 in 7°C, v Goriških Brdih okoli 9°C. Najhladneje je 

bilo na planotah Notranjske in v alpskih dolinah. Najvišje dnevne temperature so bile od 15 

do 23 °C. Najtopleje je bilo na območju Gorice ter Vipavske doline. 

Območje visokega zračnega tlaka se je nad severno in srednjo Evropo še nekoliko okrepilo. V 

višinah je pritekal v četrtek nad naše kraje od severovzhoda prehodno nekoliko hladnejši in 

bolj vlažen zrak. V četrtek je bilo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, ki jo je bilo več 

na vzhodu. Pihal je zmeren severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje 

temperature so bile od -3 do 8°C, na Primorskem v krajih z burjo pa med 9 in 12 °C. Najvišje 

dnevne temperature so bile od 14 do 19°C, na Primorskem do 22 °C. 

Nad večjim delom Evrope je bilo obsežno območje visokega zračnega tlaka. V višinah je 

pritekal od severovzhoda k nam topel in suh zrak. V petek 19. aprila je bilo pretežno jasno. 

Sredi dneva in popoldne je bilo nekaj kopastih oblakov, ponekod je zapihal šibak veter 

vzhodne do južne smeri. Na Primorskem je zjutraj še pihala šibka burja.Jutranje temperature 

so bile med -5 in 10°C. Najhladneje je bilo na planotah Notranjske. Najtopleje pa na 

Primorskem in v višjih legah. Najvišje dnevne temperature so bile od 16 do 25 °C (ARSO 

Dolenje pri Ajdovščini 25°C). 

 

V soboto 20. aprila je bilo pretežno jasno. Dopoldan in popoldne je ponekod pihal šibak do 

zmeren severovzhodni do jugovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje 

temperature so bile od -5 do 12°C. Najtopleje je bilo ponekod v višjih legah in na 

Primorskem, najhladneje pa v alpskih dolinah in planotah Notranjske.Najvišje dnevne so bile 

od 18 do 23°C, na Primorskem do 26 °C (ARSO Dolenje pri Ajdovščini 26°C). Dnevi 

temperaturni hodi so bili ponekod tudi do 23°C (ARSO Babno polje iz -4,5°C, na 18,5°C). 

 

Nad večjim delom Evrope je bilo območje visokega zračnega tlaka. Od severa je dotekal v 

višinah k nam suh in razmeroma topel zrak. Na Velikonočno nedeljo je bilo pretežno jasno 

vreme.Ponekod je pihal šibak jugozahodni do jugovzhodni veter. Jutranje temperature so bile 

med -3 in 11°C, na območju Goriških Brd okoli 13°C.Najvišje dnevne temperature so bile od 

19 do 25 °C.  

Nad zahodno Evropo in zahodnim Sredozemljem je bilo ciklonsko območje, nad preostalim 

delom Evrope pa je bilo območje visokega zračnega tlaka. Z vetrom zahodnih smeri je k nam 

še dotekal suh in topel zrak. V ponedeljek je prevladovalo pretežno jasno vreme, v zahodnih 

krajih se je popoldan zmerno pooblačilo. Dopoldan je začel pihat južni do jugozahodni veter. 

Jutranje temperature so bile med -4 in 11°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 19 do 25 

°C. Najtopleje je bilo na vzhodu države. 
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Naše kraje je doseglo oslabljeno ciklonsko območje. Z vzhodnimi vetrovi je dotekal v nižjih 

zračnih plasteh hladnejši zrak, v višinah pa je z jugozahodnim vetrom topel in vlažen zrak. V 

torek 23. aprila je bilo oblačno vreme, občasno je deževalo. Popoldan je na območju Cerkelj 

na Gorenjskem tudi zagrmelo. Ponekod je pihal jugovzhodnik, ob morju jugo. Jutranje 

temperature so bile med 4 in 13 °C. Najvišje dnevne temperature so bile od 9 do 16 °C, ob 

morju do 18 °C.  

 

Na območju Cerkelj na Gorenjskem je tudi zagrmelo 

 

Nad zahodno in srednjo Evropo je bilo ciklonsko območje. V višinah je pritekal nad naše kraje 

z jugozahodnimi vetrovi vlažen in znova toplejši zrak. V sredo zjutraj so se pojavljale krajevne 

padavine, deloma kot plohe. Ponekod je bila zjutraj tudi megla. Dopoldan in popoldne je bilo 

v hribovitem svetu zahodne, južne Slovenije in deloma v osrednjih krajih zmerno do pretežno 

oblačno s občasnimi krajevnimi padavinami, deloma kot plohe. Drugod je bilo delno jasno z 

občasno povečano oblačnostjo. Pihal je južni do jugozahodni veter, ob morju jugo. Jutranje 

temperature so bile med 7 in 14°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 13 do 22 °C, na 

vzhodu do 24 °C. 
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Nad zahodno in delom srednje Evrope je bilo obsežno območje nizkega zračnega tlaka. 

Oslabljena hladna fronta se je iznad srednje Evrope pomikala proti vzhodu, nova je bila nad 

Francijo in Španijo in se je počasi pomikala nad zahodno Sredozemlje. V višinah je pritekal z 

jugozahodnimi vetrovi nad naše kraje topel in nekoliko bolj suh zrak. V četrtek 25. aprila je 

bilo v hribovitih krajih zahodne Slovenije pretežno oblačno, občasno je padlo nekaj kapelj. 

Drugod je bilo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, največ jasnine je bilo na vzhodu. Pihal 

je jugozahodnik. Jutranje temperature so bile med 6 in 15°C. Najvišje dnevne temperature so 

bile od 18 do 23°C, na vzhodu do 26 °C (ARSO Lendava 26,4°C).  

 

Nad zahodno in delom srednje Evrope je bilo obsežno območje nizkega zračnega tlaka. 

Vremenska fronta se je od zahoda pomikala nad Italijo V višinah je pritekal z jugozahodnimi 

vetrovi nad naše kraje topel in postopno spet bolj vlažen zrak. V petek je bilo zmerno do 

pretežno oblačno, več sončnega vremena je bilo na vzhodu države. Zjutraj in dopoldne so se 

v hribovitem svetu zahodne Slovenije že občasno pojavljale manjše padavine. Popoldne in 

zvečer pa se je povsod pooblačilo. Krajevne padavine so se počasi širile nad osrednjo 

Slovenijo. Na območju Posočja je tudi zagrmelo. Na vzhodu je bilo suho.  

Pihal je okrepljen jugozahodni veter, ki je dosegal med 50 in 70 km/h, ponekod v višjih legah 

pa je presegal 90 km/h (ARSO Trojane -Limovce 97,6 km/h ob 16:30, ARSO Zgornja Kapla 

90,7 km/h ob 17:10, ARSO Slavnik 84,5 km/h ob 16:20, ARSO Rogla 83,3 km/h ob 18:10, 

ARSO Uršlja Gora 75,4 km/h ob 16:00, ARSO Lisca 68,4 km/h ob 16:30, ARSO Črnomelj 68 

km/h ob 19:30, ARSO Cerklje ob Krki 67,7 km/h ob 16:00, ARSO Novo mesto 62,4 km/h ob 

15:10, ARSO Malkovec 57,6 km/h ob 15:30, ARSO Rogaška Slatina 57,6 km/h ob 16:50, ARSO 

L.Maribor 57,6 km/h ob 17:30, ARSO Ljubljana 56,5 km/h ob 16:30, ARSO Goričko 55,4 km/h 

ob 17:30), na Primorskem je pihal jugo. Jutranje temperature so bile med 5 in 16 °C. Najvišje 

dnevne temperature so bile na severozahodu okoli 17 °C, drugod od 18 do 24 °C, na vzhodu 

do 27 °C (ARSO Lendava 27,2 °C, ARSO Cerklje ob Krki 27 °C). 
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Pojavljale so se padavine, ki so bile pogostejše na zahodu. Na vzhodu je bilo večinoma suho. 

Vir: ARSO 

Prek Alp in severnega Balkana se je pomikalo višinsko jedro hladnega zraka. V višinah je 

dotekal nad naše kraje s šibkimi vetrovi severnih smeri še razmeroma vlažen in hladen zrak. V 

soboto 27. aprila je bilo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi 

nevihtami. Pojavljali so se tudi nalivi s sodro, ponekod tudi manjšo točo, ki je ponekod pobelila 

pokrajino. Ob morju je bilo večinoma suho. Proti večeru so krajevne padavine ponehale, delno 

se je razjasnilo. Na ARSO postaji Slovenske Konjice je padlo 28,1 mm v nekoliko močnejši 

nevihti z manjšo točo (od tega med 14:20-14:30 13,7 mm, temperatura pa je iz 17,3°C ob 

13:10, padla na le 4,8°C ob 14:30). Ponekod je zlasti ob krajevnih padavinah zapihal okrepljen 

veter spremenljivih smeri (ARSO Cerklje ob Krki 62,3 km/h ob 14:00, ARSO Malkovec 51,5 

km/h ob 13:30, ARSO Krško 50 km/h ob 14:00). Jutranje temperature so bile med 1 in 12 °C. 

Najvišje dnevne temperature so bile od 14 do 21 °C (ARSO Lendava 20,6°C).  

Mediji: 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/vreme-61.html 

https://mariborinfo.com/novica/lokalno/foto-in-video-nevihtno-popoldne-na-stajerskem-

tudi-sodra/207762?fbclid=IwAR1ajTMMzkYxFbi_Dojffsd1RoaSHk4THCCa_-n-

KYhrr1XrcPTl_uSpijk 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/vreme-61.html
https://mariborinfo.com/novica/lokalno/foto-in-video-nevihtno-popoldne-na-stajerskem-tudi-sodra/207762?fbclid=IwAR1ajTMMzkYxFbi_Dojffsd1RoaSHk4THCCa_-n-KYhrr1XrcPTl_uSpijk
https://mariborinfo.com/novica/lokalno/foto-in-video-nevihtno-popoldne-na-stajerskem-tudi-sodra/207762?fbclid=IwAR1ajTMMzkYxFbi_Dojffsd1RoaSHk4THCCa_-n-KYhrr1XrcPTl_uSpijk
https://mariborinfo.com/novica/lokalno/foto-in-video-nevihtno-popoldne-na-stajerskem-tudi-sodra/207762?fbclid=IwAR1ajTMMzkYxFbi_Dojffsd1RoaSHk4THCCa_-n-KYhrr1XrcPTl_uSpijk
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Količina padavin 27.4.2019 po Sloveniji. Vir: ARSO. 

 

Močna nevihta z drobno točo, ki je pobelila območje Trebnjega. 
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Močnejša nevihta z močnimi nalivi in drobno točo na območju Slovenskih Konjic, Poljčan, 

Slovenske Bistrice itd. Vir: ARSO 

 

Nevihta s shelf cloudom v Posavju. Foto:Matej Bajc 
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Nevihta s sodro, Orešje pri Ptuju 27.4.2019 Foto: Matej Štegar 

https://www.youtube.com/watch?v=NEyaWFS9STY&feature=youtu.be 

 

Pogled z Meljskega hriba nad Mariborom na odhajajočo ploho v smeri Ptuja 27.4.2019. 

Foto: Jernej Lipovec 

https://www.youtube.com/watch?v=NEyaWFS9STY&feature=youtu.be
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Pogled s Ptuja v smeri Pohorja na ploho. Foto: Matej Štegar 

 

Ko se dan poslavlja, Ptujski grad 27.4.2019. Foto: Matej Štegar 
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Prek naših krajev se je pomikala vremenska motnja, nad severnim Jadranom je nastalo 

ciklonsko območje. Z vetrovi severnih in vzhodnih smeri je pritekal pri tleh nad naše kraje 

hladnejši in vlažen zrak. V nedeljo je bilo pretežno oblačno, nekaj več jasnine je bilo na 

jugovzhodu in severovzhodu. Ponekod je bila zjutraj megla. Občasno je deževalo, najbolj 

pogosto v zahodnih in osrednjih krajih. V delu Štajerske in Prekmurja je bilo suho. Ponekod so 

bile zjutraj ter čez dan tudi nevihte. Ob morju so čez dan bili ob nevihtah tudi močnejši nalivi 

in manjša toča. Meja sneženja se je v alpskih dolinah spustila do 500 m nad morjem (Bohinj). 

Na Primorskem je zapihala burja, drugod veter severnih smeri. Jutranje temperature so bile 

med -2 in 10 °C. Popoldanske temperature so bile od 7 do 19 °C, v gornjesavski dolini okoli 3 

°C.  

 

Ob morju so bile nevihte z močnimi nalivi in manjšo točo. 



Vremensko društvo ZEVS        23 

 

Vremensko stanje po Sloveniji ob 14. uri. Na jugu so bile nevihte, na severozahodu sneženje, 

v osrednji Sloveniji dež, na vzhodu in severovzhodu pa nekaj sonca in nekaj oblakov ob 

pomladnih temperaturah.Vir: ARSO 

 

Veliko novega snega na Vitrancu 1555m. Vir: Alpejadran.si 



Vremensko društvo ZEVS        24 

 

Shelf cloud pri Črnem Kalu 28.4.2019 Foto: Robi Dolničar 

Reportaža (Avtor: Robi Dolničar) 

http://ZEVS.si/index.php/vremelov/388-jutranje-darilo-in-prvi-obisk-primorske-28-04-2019 

 

Ciklonsko območje se je iznad srednjega Jadrana pomikala nad Balkan. Od severovzhoda je 

pritekal k nam razmeroma hladen in vlažen zrak. V ponedeljek 29. aprila je bilo spremenljivo 

do pretežno oblačno. Predvsem v južnih krajih je občasno še deževalo, popoldne je par ploh 

nastalo tudi drugod. Pihal je severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje 

temperature so bile med 0 in 9°C. Najvišje dnevne temperature so bile od 7 do 14 °C.  

Nad Balkanom se je zadrževalo ciklonsko območje. Od severa je pritekal k nam razmeroma 

hladen in vlažen zrak. V torek 30. aprila zjutraj je bilo sprva zmerno do pretežno 

oblačno.Ponekod so zjutraj in dopoldan nastajale plohe. Popoldan se je pooblačilo, krajevne 

padavine so bile pogostejše in so se nadaljevale še v večerni čas. Ponekod je pihal 

severozahodni veter. Jutranje temperature so bile med 0 in 9°C. Najvišje dnevne temperature 

so bile od 8 do 18°C. 

 

 

Avtor prispevka: Matej Štegar 

 

  

http://zevs.si/index.php/vremelov/388-jutranje-darilo-in-prvi-obisk-primorske-28-04-2019
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Vremenska statistika meseca aprila 
 

 
Nadmorska 

višina Tpovp. Tmax. Tmin. 

Ledeni dnevi 

(Tmax < 0 °C) 

Hladni dnevi 

(Tmin < 0 °C) 

Topli dnevi 

(Tmax => 25 °C) 

Vroči dnevi 

(Tmax => 30 °C) 

Rel. vlaga 

povp. [%] 

Rel. vlaga 

min. [%] 

Apače 218          

Bohinjska Bistrica 509          

Cven - Gomila 175          

Cven - Trate 175 11,4 26,7 −0,2 0,0 1,0 2,0 0,0 72,0 25,0 

PP Domžale 297 12,9 25,3 3,5 0,0 0,0 1,0 0,0 62,9 21,0 

Duplje 460          

Gradišče nad Pijavo 

Gorico 527 
         

Griže pri Žalcu 299 10,2 21,8 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 30,0 

Leskovec pri Krškem 182 11,2 25,3 1,6 0,0 0,0 1,0 0,0 73,0 22,0 

Ljubljana Koseze 305          

Ljubljana Polje 278 11,1 24,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 25,0 

Logatec 483 11,3 28,1 0,1 0,0 0,0 6,0 0,0 72,3 43,0 

Lubnik 1025 9,0 22,1 −1,9  6,0 0,0 0,0 77,0 28,0 

Luče pri Grosupljem 320 6,6 18,3 −1,2 0,0 4,0 0,0 0,0 79,9 33,0 

Maribor - Tezno 267          

Nova Gorica 103          

Novo mesto 190          

Orešje pri Ptuju 233 11,2 25,4 1,1 0,0 0,0 1,0 0,0 77,0 27,0 

Planina pri Cerknem 570 11,5 25,8 0,2 0,0 0,0 1,0 0,0 75,9 27,0 

Podgorje - Kamnik 387 8,0 22,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 32,0 

Podljubelj 775 10,6 22,9 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 30,0 

Rakitna 827 8,5 20,2 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 26,0 

Ravna pri Ligu 516 8,1 20,9 −0,8 0,0 1,0 0,0 0,0 80,0 25,0 

Rudnica 405 11,6 23,5 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 / / 

Ruše 309          

Sevno (Primskovo) 520          

Smrjene 497 10,9 22,4 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,9 30,0 

Šentjošt nad Horjulom 642 11,0 25,3 1,8 0,0 0,0 2,0 0,0 71,0 31,0 

Trbovlje - Nasipi 289          

Trnje - Škofja Loka 395          

Vrbica pri Ilirski Bistrici 425 11,5 25,6 1,3 0,0 0,0 2,0 0,0 76,0 25,0 

Vrhnika 307          

Žiri 482          

Žižki 168          
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Nadmorska 

višina 

Mesečne 

padavine 

[mm] 

Maks. 

dnevne 

padavine 

[mm] 

Število 

dni z 

nevihto 

Število dni s 

padavinami 

nad 0,1 mm 

Maks. 

višina 

snežne 

odeje 

Število dni s 

snežno odejo 

ob 7. uri 

Mesečne 

padavine 

[mm] 

Maks. 

dnevne 

padavine 

[mm] 

Število dni 

z nevihto 

Apače 218          

Bohinjska Bistrica 509          

Cven - Gomila 175          

Cven - Trate 175 60,6 29,2 0,0 14,0 0,0 0,0 60,6 29,2 0,0 

PP Domžale 297 102,2 26,2 / 10,0 0,0 0,0 102,2 26,2 / 

Duplje 460 84,3 17,4 2,0 18,0 0 0 84,3 17,4 2,0 

Gradišče nad Pijavo 

Gorico 
527          

Griže pri Žalcu 299 104,6 23,3 / 13,0 0,0 0,0 104,6 23,3 / 

Leskovec pri Krškem 182 81,2 19,4 1,0 17,0 0,0 0,0 81,2 19,4 1,0 

Ljubljana Koseze 305          

Ljubljana Polje 278 82,3 18,1 0,0 13,0 0,0 0,0 82,3 18,1 0,0 

Logatec 483 109,0 26,5 1,0 13,0 0,0 0,0 109,0 26,5 1,0 

Lubnik 1025 148,6 33,5 1,0 15,0 0,0 0,0 148,6 33,5 1,0 

Luče pri Grosupljem 320 112,2 25,2 / 17,0 / / 112,2 25,2 / 

Maribor - Tezno 267          

Nova Gorica 103          

Novo mesto 190          

Orešje pri Ptuju 233 100,3 23,1 1,0 17,0 0,0 0,0 100,3 23,1 1,0 

Planina pri Cerknem 570 103,4 32,6 1,0 18,0 0,0 0,0 103,4 32,6 1,0 

Podgorje - Kamnik 387 98,0 26,0 / 15,0 / / 98,0 26,0 / 

Podljubelj 775 93,7 19,6 2,0 17,0 0,0 0,0 93,7 19,6 2,0 

Rakitna 827 181,2 39,0 / 16,0 0,0 0,0 181,2 39,0 / 

Ravna pri Ligu 516 124,4 35,0 / 17,0 0,0 0,0 124,4 35,0 / 

Rudnica 405 120,8 34,2 / 17,0 / / 120,8 34,2 / 

Ruše 309          

Sevno (Primskovo) 520          

Smrjene 497 106,5 23,8 2,0 17,0 0,0 0,0 106,5 23,8 2,0 

Šentjošt nad Horjulom 642 75,2 36,8 / 10,0 0,0 0,0 75,2 36,8 / 

Trbovlje - Nasipi 289          

Trnje - Škofja Loka 395          

Vrbica pri Ilirski Bistrici 425 91,2 27,5 / 15,0 0,0 0,0 91,2 27,5 / 

Vrhnika 307          

Žiri 482          

Žižki 168          
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Nadmorska 

višina 

Povp. 

zračni tlak 

[mBar] 

Maks. 

zračni tlak 

[mBar] 

Min. 

zračni tlak 

[mBar] 

Povprečna 

hitrost 

vetra 

[km/h] 

Maksimalna 

hitrost vetra 

[km/h] 

Maksimalni 

sunki vetra 

[km/h] 

Prevladujoča 

smer vetra 

Povp. 

zračni tlak 

[mBar] 

Maks. 

zračni tlak 

[mBar] 

Apače 218          

Bohinjska Bistrica 509          

Cven - Gomila 175          

Cven - Trate 175 1.014,4 1.031,1 1.001,0 4,3  43,5 SV 1.014,4 1.031,1 

PP Domžale 297 1.013,5 1.030,0 996,0 3,7 23,0 44,0 V 1.013,5 1.030,0 

Duplje 460          

Gradišče nad Pijavo 

Gorico 527 
         

Griže pri Žalcu 299 1.014,1 1.030,5 998,7 3,1 36,0 / / 1.014,1 1.030,5 

Leskovec pri Krškem 182 1.015,4 1.032,4 1.001,0 4,5 37,8 53,1 V 1.015,4 1.032,4 

Ljubljana Koseze 305          

Ljubljana Polje 278 1.014,2 1.030,7 999,0 2,9 36,4 / / 1.014,2 1.030,7 

Logatec 483 1.014,4 1.031,0 998,9 / / / / 1.014,4 1.031,0 

Lubnik 1025 1.011,9 1.027,5 999,9 3,8 34,2 39,4 J-JV 1.011,9 1.027,5 

Luče pri Grosupljem 320 896,6 912,1 882,6 / / / / 896,6 912,1 

Maribor - Tezno 267          

Nova Gorica 103          

Novo mesto 190          

Orešje pri Ptuju 233 1.015,2 1.032,4 999,2 2,9 24,1 49,8 V-SV 1.015,2 1.032,4 

Planina pri Cerknem 570 1.015,2 1.032,2 1.001,6 2,2 / 38,6 SV 1.015,2 1.032,2 

Podgorje - Kamnik 387 1 016.0 1 032.0 1 001.0 1,3 34,0 40,0 V 1 016.0 1 032.0 

Podljubelj 775 1.015,6 1.032,5 999,6 0,6 14,5 25,7 V-SV 1.015,6 1.032,5 

Rakitna 827 1.014,8 1.031,7 999,4 5,6 33,1 56,3 J-JV 1.014,8 1.031,7 

Ravna pri Ligu 516 1.014,1 1.030,8 997,5 4,1 25,7 46,7 V-JV 1.014,1 1.030,8 

Rudnica 405 1.013,0 1.029,2 996,3 2,3 14,8 37,0 J 1.013,0 1.029,2 

Ruše 309          

Sevno (Primskovo) 520          

Smrjene 497 1.012,9 1.029,6 998,7 3,6 27,0 57,0 J 1.012,9 1.029,6 

Šentjošt nad Horjulom 642 1.011,9 1.029,1 998,7 2,0 18,0 28,0 / 1.011,9 1.029,1 

Trbovlje - Nasipi 289          

Trnje - Škofja Loka 395          

Vrbica pri Ilirski Bistrici 425 1.012,2 1.029,0 997,0 1,3 45,4 / Z-SZ 1.012,2 1.029,0 

Vrhnika 307          

Žiri 482          

Žižki 168          
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Zemljevid postaj, vključenih v statistiko biltena 
 

 
 
Na zgornji sliki so prikazane lokacije postaj, katerih lastniki oddajajo statistične podatke za 
mesečne biltene. Podrobnejši zemljevid je na voljo na tej povezavi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1GAZCO0-hPs2oNQObjLnL_pcfM6Q&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1GAZCO0-hPs2oNQObjLnL_pcfM6Q&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1GAZCO0-hPs2oNQObjLnL_pcfM6Q&usp=sharing
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Za kakršnokoli pomoč pri ustvarjanju biltena se vsem članom in nečlanom društva še 
posebej zahvaljujemo. 
  
  
Bilten je narejen na popolnoma ljubiteljski osnovi, za morebitne napake se vam zato 
vnaprej oproščamo. 
  

 

 
  

Mi vemo, kakšno bo vreme! 
 


